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Borult, nyirkos idő 
Borult, nyirkos idő várható, sokfelé köddel, hószállin-

gózással, ónos szitálóssal — főként északon és északkele-
ten — átmenetileg helyenként ónos esővel is. A szél gyen-
ge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 
plusz 1 és mínusz 4 fok között alakul. 

Idegtudományi konferencia 
A Magyar Élettani Tár-

saság Idegtudományi Szak-
osztálya minden évben kü-
lönböző egyetemi városok-
ban tar t ja konferenciáit. Az 
iden a SZOTE Anatómiai 
Intézete és a Szegedi Aka-
démiai Bizottság Neurobio-
lógiai Munkabizottsága a 
házigazdája a háromnapos 
idegtudományi konferenciá-
nak. 

A Csongrád Megyei Ta-
nács oktatási központjában 
zajló tudományos tanácsko-
záson a 162 fős szakosz-
tály csaknem valamennyi 
tagja jelen van. A hazai 
orvos- és tudományegyete-
meken, az akadémiai kuta-
tóintézetekben, illetve gyógy-
szertárakban dolgozó kuta-
tók az idegtudomány alap-
kutatásairól számolnak be 
81 előadásban és 20 poszter-
bemutatón. Az előadások az 
idegrendszer mikroszkópos 
és elektromikroszkópos szer-

Halálvágta 
— Jean, vegye elő a 

tréningruhámat és a 
tornacipőmet! 

— Minek, Uram? 
— Az anyósomat a 

halálba akarom kerget-
ni. 

(manezy) 

BARCSAY 
ISKOLÁJA 

'Barcsay Jenőre, a művész-
re, a Magyar Képzőművé-
szeti Főiskola egykori taná-
r á r a emlékeztek — születé-
sének 90. évfordulója alkal-
mából — vasárnap a főisko-
lán. Barcsay iskolája cím-
mel kiállítás nyílt az intéz-
ményben az elmúlt 15 év-
ben végzett legtehetségesebb 
hallgatók alkotásaiból. 

Aradról jöttek 

kezetével, citokémiájával — 
ezen belül külön hangsúly-
lyal az immuncitokémiával 
—, valamint az idegrend-
szer élettanával, kóréletta-
nával, kémiai felépítésével 
és gyógyszertanával kap-
csolatos vizsgálatokat ismer-
tetik. E kísérleti vizsgálatok 
képezik az alapját minden 
későbbi klinikai alkalma-
zásnak. 

Újdonságnak számítanak 
azok a vizsgálatok, ame-
lyek az idegrendszer gátlá-
si folyamatainak az értel-
mezésére, az alvás szabá-
lyozására, a gerincvelő f á j -
dalomérző központjának a 
szerkezetére, illetve az ideg-
rendszer regenerációs ké-
pességére vonatkoznak. 

Mi történik? 
MA 

Az Epilóg Kamaraszínhá-
ri Együttes bemutat ja Ing-
mar Bergman: A hetedik 
pecsét című forgatókönyvé-
ből átdolgozott színpadi já-
tékot este 8 órakor a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola 
dísztermében. 

HOLNAP 
Az MSZP szegedi választ-

mánya -délután 5 órakor 
ta r t ja következő ülését a 
Tisza-parti székházban, ame-
lyen az 1990-es szabad vá-
lasztásokkal kapcsolatos te-
endőket beszélik meg. 

Micimackó kuckója dél-
után 5 órakor az ifjúsági 
házban: A kis Vuk rokonai 
címmel gyermekfoglalkozás 
lesz. 

A Független Kisgazdapárt 
este 6 órakor nagygyűlést 
rendez az ásotthalmi mű-
velődési házban. Előadó: 
Soós János országgyűlési 
képviselőjelölt. 

Jószolgálati küldöttség — 
a kapcsolatfelvétel szándékával 

Az Arad megyei Romániai 
Magyarok Demokratikus 
Szövetsége — felhasználva a 
földrajzi közelség egyértel-
mű előnyeit, és a városban, 
illetve a megyében észlel-
hető konszolidációs folya-
matot —, jószolgálati kül-
döttséget indított útnak Ma-
gyarországra, kapcsolatfelvé-
tel szándékával. A kétta-
gú küldöttség — Krisztián 
János tanár és neje — a 
határ menti régiót kereste 
fel. Jár tak Gyulán, Békés-
csabán, Orosházán, Hódme-
zővásárhelyen és Budapest-
re való felutazásuk előtt 
felkeresték Szegedet is. Út-
juka t a Magyar Demokrata 
Fórum egyengette. 

Krisztián János szerint 
mindenütt a legnagyobb ba-
ráti készséggel fogadták 
őket, s ez felülmúlta amúgy 
is derűlátó várakozásukat. 
Művelődési házakat, múze-
umokat. iskolákat kerestek 
fel; szeretnék, ha az itteni 
magyar és nemzetiségi tan-
intézetek szerves együttmű-
ködést alakítanának ki a 
határon túli hasonló intéz-
ményekkel. Sportvetélkedők-
re, közös szakmai progra-
mokra, komoly és népzenei 
műsorokra, szavalókörök 

együttműködésére gondol-
nak. 

A vállalkozó kedvű ara-
diak konkrét ígéretekkel — 
ú j fa j t a területi együttműkö-
dés reményével utaztak Sze-
gedről Budapestre. 

Ervin vidáman járkált kollégái 
irodáiban, ö amolyan „kifutónak" 
érezte magát a hivatalban. Gondno-
ki teendői azonban megbecsülést 
váltottak ki társai körében. 

Ezen a csípős, téli délelőttön épp a 
kávéfőző mellett ült. és merengve 
nézte az alácsöppenő fekete mérget. 
Arra gondolt, milyen kemény rab-
lánc köti szenvedélyéhez. A napi 
négy-öt adag szinte falat kenyér 
volt számára. Ezt még tetézte a ruu. 
pi két doboz cigaretta. Ügy erezte, 
számára megváltás volna, ha csök-
kentené a gyilkos adagot. Töpren-
gését Elemér szakította meg. 

— Mi van már, öregem? Mikor 
hozod a kávét? 

Ervin nem válaszolt, csendesen 
elosztotta a közben kifolyt kávét. 

— Mostanában nagyon fáradtnak 
látszol, és letörtnek — jegyezte meg 
Elemér. 

— Tudom, öregem — válaszolta 
kisvártatva Ervin —, nincs valami 
rendben belül. Időnként, főleg ha 
ágyba térek, komoly, szorító fájdal-
mat érzek a mellkasomban. 

— Ideje volna orvoshoz menni! 
— Elemér aggódva nézett végig kol-
légáján, akit szemmel láthatóan ag-
gasztott a dolog. 

Délután egykedvűen ballagott Er-
vin az utcán. A mellette elhaladó 

Késő már... 
emberek olykor súrolták a vállát, 
de nem törődött velük. Az utcán 
hosszú kocsisor ál l t a lámpa vörös 
jelzése előtt. Kipufogóikból könyör-
telenül terjengett a füst. Ervin azon 
gondolkodott, mit vegyen egyetlen 
fiának születésnapjára. Vajon egy 
harmincéves, meglett férfi minek 
örülhet igazán? Közben ú t ja az, 
SZTK mellett vitt el. Megállt egy 
pillanatra, és azon töprengett, mi-
tévő legyen? Ügy gondolta, túl az 
ötvenen, ez már természetes tüne t 
Továbbment, nem törődve a hol-
nappal Már esteledett. A vásárlás 
sikertelensége kedvét szegte, és ha-
zament. Ügy döntöt t pénzt ad f iá-
nak. 

Ákos, a fia a két gyermekével és 
a feleségével a vasárnapi ebédhez 
készülődött. Mivel a férfinek pincér 
volt a kenyérkereső szakmája, mcs.-
terien tálalt. Éppen elkészült, mikor 
csengettek. Sz.ülei jöttek vendég-
ségbe. Akos bevezette őket a nap-
paliba, beszédbe elegyedtek. 

— Apám. iszol egy kávét? 
Ervint lesújtóan érte a kérdés. 
— Hát ha gondolod, hozz egyet 

— préselte ki a szavakat az apa; 

Ritkán érzett félelem ült ki az íar-
cára. 

Mikor megitta, a kávét, jött a 
szinte elválaszthatatlan cigaretta. 
Halványkék füstszalag terjengett a 
szoba levegőjében. Ervin kényelme-
sen hátradőlt a fotelban. Kintről, 
az ebédlőből a menye harsány 
hangja szakította meg a csendet. 

— Asztalhoz, kész az ebéd! 
Ervin felugrott. Hirtelen elvisel-

hetetlen fájdalom hasított a mellé-
be. Egy lépést sem, téve. visszazu-
hant a fotelbe. Torkához kapott, bal 
keze görcsösen esett a karfára. Ki-
oldotta nyakkendőjét, és remegő 
jobbjában zsebkendőt tartva, meg-
törölte verejtéktől patakzó homlo-
kát. Hang nem jött ki a száján. 
Közben f ia érkezett. 

— Apa, arról volt szó, hogy ebéd. 
Mi van veled, apám? — ugrott ijed-
ten a fiú melléje., 

— Késő m á r . . . fiam, tudod, úgy 
é r z e m . . . — válaszolt az apa elszo-
rult torokkal, majd csendesen el-
alélt fia karjaiban. 

Mikor magához tért. nagy fehér-
séget látott. A kórház mennyezetére 
meredt. Agyában még a halál fé-
lelme motoszkált. Ekkor egy finom 
kéz megsimogatta homlokát Fele-
sége volt. Kisirt szemmel ült f é r j e 
ágya mellett. B a l l a F e r e n c 

Furcsa „szobor" Kingstonban Közlemény — sztrájk előtt 

Dávid Mach szobrászművész furcsa „szobrot" készített és 
áliilolt fel Kingstonban: 12 régi londoni telefonfülkét tett 

egymás mellé, amelyek egy összedőlő dominósorra 
emlékeztetnek 

HIRDETÉS — 
TELEFONON 

A DM Press telefonos 
szolgálata továbbra is vá r ja 
magánszemélyek és közüle-
tek megrendeléseit. Hívja a 
12-370-es számot! A szerda 
délelőtt 10 óráig feladott 
hirdetések a DM Press pén-
teki számában már megje-
lennek. 

KISMAMÁKNAK 

A Debreceni utca 2. szám 
alatti család- és nővédelmi 
tanácsadóban kismamákat a 
szülésre felkészítő foglalko-
zásokat szerveznek. Az in-
gyenes „tanfolyamra" Oláh 
Tímea védőnőnél lehet je-
lentkezni a Debreceni utcai 
orvosi rendelő épületében 
vagy a 22-740-es telefonszá-
mon. 

CSIZMAVASAR! 

A Szeged Nagyáruház ci-
pőosztályán női bőrcsizmák 
990 Ft-os egységáron kapha-
tók, mától, amíg a készlet 
tart . (X) 

MINI KOMMENTÁR 

Iskola 
Egyazon reggel két 

hírt is hozott a rádió: 
ezentúl magániskolák 
működését is engedélye-
zik Magyarországon; 
Cicciolina pedig elmond-
ta, hogy az ó személyes 
tudományát iskolákban 
kellene oktatni. 

Alakul az ú j magyar 
iskolapolitika? 

ROMÁN FIÜ 
SZEGEDI MŰTÉTJE 

A Il-es ikórház baleseti se-
bészetén tegnap egy 20 éves 
román fiatalemberen haj-
tottak végre műtétet. A 
nagyváradi születésű, Te-
mesvárott megsérült fiú lá-
bából operáltak ki egy bent-
rekedt lövedéket. 

Könyv-jelző 
A Magyar Köztársasag 

Alkotmánya című könyv-
höz — mely a módosított 
alkotmányt tartalmazza — 
dr. Szűrös Mátyás, a Ma-
gyar Köztársaság ideigle-
nes elnöke írt bevezető sza-
vakat. 

A Sorsdöntések című 
könyvet Gerö András állí-
totta össze. A könyv három 
része: A kiegyezés — 1867; 
A trianoni béke — 1920; A 
párizsi béke — 1947. 

Václav Havel, „a cseh 
abszurditás főkonstruktő-
re" Largo desolato című 
drámagyűjteménye a Mo-
dern Könyvtár című soro-
zatban jelent meg. 

Kari Jaspers Bevezetés a 
filozófiába című regénye 
újra , 2. kiadásban kapha-
tó. 

Felvételizőknek segít a 

felkészülésben a Felvételi 
feladatok és lehetőségek a 
felsőoktatási intézmények-
ben, illetve a Felsőoktatási 
felvételi tájékoztató című 
könyvek. 

A '70-es évek egyik leg-
nagyobb olasz könyvsikere 
volt: Elsa Morante. A tör-
ténelem. Mely a szerző sze-
rint: „tízezer éve tartó 
botrány." 

John Updike; így látja 
Roger. A regény a Reagan-
kormányzat idején játszó-
dik, s az amerikai újkon-
zervatív életfelfogás tükre. 

Wilbur smith; LÁngoló 
part. Az izgalmas és kalan-
dokkal teli történet az a f -
rikai vadonba vezeti el az 
olvasót. Az már az olvasó 
dolga, hogy vissztaláljon 

Georg savaGyógyító 
kés. Jellegzetes önéletrajzi 

irodalom, mely bemutatja, 
hogyan lett a romantikus 
múltú regényhősből az an-
gol orvostársadalom egyik 
leghíresebb tagja. 

Mészöly Miklós: pontos 
történetek útközben. A már 
1970-ben megjelent könyv 
azóta újabb történetekkel 
egészült ki. 

Rachel Field: Egy asz-
szonyjiárom élete /—/f. 

Megjelent 1959—1980-ig 
terjedően a Kortárs Ma-
gyar írók kislexikona. 

Bede Anna fordításában 
Horatius összes művét ol-
vashatjuk. 

De Sade márki: Filozófia 
a budoárban. A nevelési 
regényben a kolostorban 
felnőtt „Eugénie-nek alig 
egy nap alatt kell elsajátí-
tania az élvezés művésze-
tének . . . mérhetetlen tu-
dásanyagát . . ." Csak fel-
nőtteknek!, de azoknak 
korhatár nélkül. P. Sz. 

A Közúti Közlekedési 
Szakszervezet 1990. január 
18-án 7—9 óra között orszá-
gos figyelmeztető sztrájkot 
szervez. A figyelmeztető 
sztrájkhoz a Tisza Volán 
Szakszervezeti Bizottsága 
csatlakozását jelezte. 

A Tisza Volán gazdasági 
vezetése utasainak és meg-
bízóinak a következő tá jé -
koztatást ad ja : az á rufuva-
rozás területén dolgozóink 
többsége részt vesz a 
sztrájkban, ezért kér jük va-
lamennyi megbízónkat, hogy 
az erre a napra tervezett 
árufuvarozási megbízásaikat 
ennek figyelembevételével 
ütemezzék. 

A személyszállítás terüle-
tén : 

— a reggel 7 óra előtt in-
dított helyi és rövid távú 
helyközi járataink a célállo-
másig közlekednek, 

— a távolsági és egyes 
helyközi járataink 7 óra kö-
rüli időpontban az útvonala-
kon lévő legközelebbi autó-
buszállomáson leállnak. 

— ezen a napon a 6.45 
órakor induló zalaegerszegi 
és 8 órakor induló pécsi já-
ratok késéssel. 9 órakor in-
dulnak. 

Kilenc órakor a járatok 
menetrend szerinti közleke-
dése megkezdődik, azonban 
a nap további szakaszában 
is számolni kell késésekkel, 
különös tekintettel a csatla-
kozásokra. Kérjük utasain-
kat, hogy erre a napra ter-
vezett utazásaikat a fentiek 
figyelembevételével szervez-
zék. Részletes információk-
kal autóbusz-állomásaink 
állnak rendelkezésükre. (A 
telefonszámok: Szeged, 
Marx tér 13-098, 14-478; 
Makó, autóbusz-állomás; 
(65) 12-844, Hódmezővásár-
hely, autóbusz-állomás 
41-758, Csongrád, autóbusz-
állomás (63) 31-770, Szentes, 
autóbusz-állomás 660, Kiste-
lek, autóbusz-megálló 64-210. 

A dolgozók követelései 
nem a munkaadó vállalat, 
hanem a kormányzat intéz-
kedéseit igénylik, ezért a m i 
vállalatunknak is érdeke, 
hogy országos szinten a már 
folyamatban lévő egyezteté-
sek során a kormányzat a 
dolgozóinkkal megállapodás-
ra jusson. Ha a sztrájk ide-
jéig az egyeztetések ered-
ményre jutnak, akkor a vál-
lalat az eredeti állapot sze-
rint nyú j t j a szolgáltatásait 

(X) 

Olvasóinkban e közlemény láttán minden bizonnyal 
megfogalmazódott egy kérdés, hogy: jól értették-e, való-
ban leáll valamennyi, reggel 7 és 9 óra közt indítandó já-
rat? Jól értették, kérem. Igaz ugyan, hogy a BKV szent 
esküvéssel fogadta, „az eljutást iskolába, munkahelyre — 
alapellátási szinten garantálja", ám a budapesti példa a 
szegedieket nem csábitotta-tántorította el. A Tisza Volán 
gépkocsivezetői kivárják a sztrájk végét — valamennyi vo-
nalon. Hogy ehhez mit szólnak majd a veszteglésre vagy 
gyaloglásra, netán személyautózásra kényszeritett utasok, 
nz elgondolható. Mindenesetre, most kifejezetten szeren-
csésnek tarthatjuk, hogy Szegeden két közlekedési válla-
lat tevékenykedik. Az SZKV-nál ugyanis nem hirdettek 
sztrájkot. Január 18-ára nem. 

P . K . 

LAKOSSÁGI FORUM 
A BAKTÓI 
CSATORNA-
ÉPÍTÉSRŐL 

Január 47-én és 18-án 
délután fél 5-től 7 óráig á 
65-ös választóikörzet szerve-
zésében a petőfitelepi 3. 
számú ált. iskolában (Bala-
toni utca 11.) a baktói csa-
tornaépítés ügyében lakos-
sági fórum lesz. A. Szélső 
sor és a Vörös zászló utca 
közötti területnek nyomott 
rendszerű szennyvízelve-
zetéssel kapcsolatos tájékoz-
tatót tartanak a városi ta-
nács építési osztálya. az 
Atikövizig és a Délterv szak-
emberei 

F'ÉRÉNCSIK-
ÉMLÉKDfJ 

Negvedik alkalommal ad-
ták át a Ferencsik János-
emlékdíjat az Operaházban 
hétfőn. Az 1987-ben alapí-
tott elismerést — amelyet 
évenként váltva az Állami 
Hangversenyzenekar, il-
letve az Állami Operaház 
zenekarának egy művésze 
kap — idén Bognár Margit 
hárfaművész vehette át. Az 
elismerést Oberfrank Géza, 
a dalszínház zeneigazgatója 
nyújtotta át Bognár Mar-
gitnak, aki 1971 óta tagja a 
Magyar Állami Operaház-
nak. 
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